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Els llibreters premien 
Núvol i L’Espolsada
La llibretera Fe Fernández, de L’Espolsada de 
les Franqueses del Vallès, i l’editor de la web 
Núvol, Bernat Puigtobella, van rebre ahir el III 
Memorial Pere Rodeja que atorga el Gremi de 
Llibreters. La primera, per “convertir la llibre-
ria en un lloc d’activitat”, i el segon, per 
“l’aposta per un canal de comunicació digital”.

The Who celebraran 50 
anys amb nou disc i gira
Els dos fundadors vius de The Who (Pete 
Townshend i Roger Daltrey) han anunciat 
que preparen el seu comiat definitiu amb un 
nou disc i una gira, The Who hits 50. El disc in-
clourà hits, tries, mescles i temes descartats 
i la gira passarà per nou ciutats del Regne 
Unit. Acabarà al desembre a Londres.

La gimcana virtual i interactiva  
de La Fura inaugura el Grec

criden. Se sembra el dubte, les no-
tícies alerten del perill. Sembla que 
hi ha ferits. El públic no sap on anar. 
Hi ha disputes. En una zona es cre-
en dos grups per estirar una corda 
en bàndols oposats, aparentment a 
l’atzar. Fins a l’apagada total quan 
són les 11 de la nit tocades. En la fos-
cor absoluta només brillen les pan-
talles dels mòbils, que ara són de co-

lors: els verds amb els verds, els 
blaus amb els blaus. “Col·laboreu!”, 
se sent. L’embolic és considerable, 
però hi ha grups que creuen. Creuen 
el que diu el mòbil. 

‘Fureros’ i antisistema 
M.U.R.S. és l’enèsima temptativa de 
fer evolucionar el llenguatge furero 
nascut fa 30 anys i en constant 
transformació per adaptar-se als 
nous temps: les pantalles domi-
nants avui ja no són la de la televisió 
ni les videoprojeccions, sinó la pan-
talleta del mòbil. I d’aquí un espec-
tacle –en diuen smartshow– que no 
només explora aquest mitjà i les 
possibilitats d’interacció social sinó 
que també el qüestiona. La conne-
xió individual és el primer pas cap 
a la desconnexió social en les mo-
dernes smart cities.  

Ara separen el públic i acordonen 
els grups. “Els altres no els volem 
aquí!” A un l’expulsen, a un altre el 
despullen, hi ha accions performà-
tiques aïllades. De cop, més explosi-
ons, més foscor. Hi ha algunes de-
sercions. Segueix el desconcert. Hi 
ha càrregues amb destral contra el 
furgó de seguretat. Què passarà? 
Atents a les pantalles de mòbil.e

1.600 persones participen en el ‘setge’ del castell de Montjuïc 

“M.U.R.S. és un espai de llibertat 
absoluta”, diu l’aplicació del telèfon 
mòbil que 1.600 persones es descar-
reguen alhora per seguir l’especta-
cle de La Fura dels Baus que inau-
gura el festival Grec. Ha costat ben 
bé mitja hora tenir tothom al fossar 
del castell de Montjuïc amb els 
smartphones esmolats, però final-
ment arrenca l’espectacle. Login: 
password. Un cop registrat, el pú-
blic es divideix en quatre grups aï-
llats per pantalles: l’espai de la con-
nectivitat (a jugar al Tetris a cops de 
braç com si la pantalla fos la Wii 
amb peces amb fotos del públic), 
l’espai del wellness (una classe d’ae-
ròbic per aconseguir l’elixir de 
l’eterna joventut), més enllà hi ha la 
borsa i en l’altre racó un reducte 
ecològic (un arbre s’eleva mentre el 
públic veu al seu mòbil com creix la 
llavor que han plantat).  

El públic va rotant mentre rep or-
dres del mòbil. La intensitat dels in-
puts va in crescendo. De cop, reben-
ta una taquilla. Surt foc. És un 
atemptat, hi ha fum. “Seguretat!”, 
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‘Wonderland’, l’estrena 
oficial al Teatre Grec
El director Ramon Simó reserva 
cada any la inauguració oficial del 
festival al Teatre Grec a un gènere. 
Enguany, les personalitats políti-
ques i teatrals del país assistiran a 
la dansa de la novaiorquesa Gallim 
Dance Company amb Wonderland. 

CRISTOPHEN DUGGAN

Els Monty Python 
s’acomiaden amb un 

recital de ‘hits’ immortals

El Ministeri del Caminar Tonto, el Lloro Mort i la 
Inquisició Espanyola estan a punt de ser enterrats. 
Serà a partir d’avui a l’O2 Arena de Londres i els ofi-
ciants seran els cinc membres vius del grup de co-
mediants britànics de culte Monty Phython: Eric 
Idle, John Cleese, Terry Jones, Michael Palin i Ter-
ry Gilliam. Només hi faltarà Graham Chapman, que 
va morir de càncer el 1989. Per això, en homenat-
ge a Chapman, l’últim espectacle de la companyia es 
titularà One down, five to go (Un caigut, cinc per cau-
re). El funeral durarà deu funcions, a partir de l’1 i 
fins al 20 de juliol, en què l’espectacle es retransme-
trà a tot el món en directe. “Volem dir adéu pública-
ment en un espectacle mundial, perquè ningú té 
l’oportunitat de fer-ho. Els Beatles no van tenir una 
gran última nit i crec que és maco”, deia Idle en una 
roda de premsa en què els actors van confessar que 
porten “molt malament” la pressió per la gran ex-
pectació que ha generat el seu retrobament després 
de 30 anys, però que “no tenen por”.  

L’espectacle serà un “homenatge prepòstum”, 
deien ahir, que inclourà bàsicament els seus esquet-
xos més famosos i algunes sorpreses. Hi haurà or-
questra i ballarins, i les aparicions estel·lars enregis-
trades del mateix Chapman i de convidats com el 
físic Stephen Hawking. El cantant dels Rolling Sto-
nes, Mick Jagger, va intervenir a la roda de premsa 
a través d’un vídeo en el qual es preguntava per què 
carai algú vol veure un grup tan vell (tots els Python 
estan al voltant de la setantena, com Jagger).  

Monty Python es va fundar el 1969 i l’últim ca-
pítol de la sèrie que els va llançar a la fama, Monty 
Python’s Flying Circus, es va emetre a la BBC el 1974, 
però van continuar treballant en altres projectes 
(com els films Els cavallers de la taula quadrada i La 
vida de Brian) fins a principis dels 80. La seva fama, 
però, s’ha allargat fins avui. El grup va anunciar el 
seu retorn l’any passat en un únic xou, i les 20.000 
entrades es van esgotar en 43 segons. Van anar am-
pliant dates fins a arribar a les deu funcions i ahir 
mateix encara van anunciar que posaven a la ven-
da entrades extres. El preu oficial arriba a superar 
els 100 euros i van a l’alça a la revenda.e
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Els cinc membres del grup s’han reunit 30 anys 
després per acomiadar-se en deu funcions. REUTERS

El públic de M.U.R.S. es va descarregar una aplicació al fossar del castell de Montjuïc. CÈLIA ATSET


